
Heeft u behoefte aan een verkennende ontmoeting en uitwisseling met andere inspectiediensten  
en rijksinspecteurs? In De Entree staat de reflectie centraal op uw eigen werkpraktijk in relatie tot  
de werkwijze van andere inspecties. Ook maakt u kennis met een aantal markttoezichthouders 
bijvoorbeeld: Autoriteit Financiële Markten (AFM), Autoriteit Consument&Markt (ACM), de beroeps
vereniging van toezichthouders (Vide), Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD), het Centrum voor 
Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) 

U gaat inhoudelijk aan de slag met toezicht en handhaving, de doelen, processen, methodieken, 
alsook de actuele ontwikkelingen en opvattingen. Ook gaat u in op het werkprogramma van de 
Samenwerkende Rijksinspecties en de prioriteiten van de inspectieraad. 

Dit leertraject nodigt u uit om vanuit de diversiteit van deelnemers, sectoroverstijgend met elkaar 
aan de slag te gaan. Onderlinge uitwisseling en samenwerkend leren is daarbij belangrijk. 

Academie voor Toezicht  
De Entree



Hoe ziet het leertraject eruit?

Praktische informatie:
•  Duur:    5 contactdagen + 1 daagse ‘ministage’. 

(doorlooptijd ± 2,5 maand)
•  Tijden:  9.30 - 16.30 uur
•  Groepsgrootte: 10-15
•  Locatie:  omgeving Utrecht of Den Haag
•  Aanvullende studietijd: 
  -  12 uren voor voorbereiding en opdrachten contactdagen  

en ministage
•  Literatuur:  
  -   Velders, R. Introductie in toezicht en handhaving, Boom|Lemma, 

Den Haag, 2011
  -   Velders, R. en Brunia, M., Begrippenkader rijksinspecties, 

Inspectieraad, Den Haag, 2013
•  Docent(en): 
  - Rob Velders
  -  Naast de vaste docent zullen per onderdeel interne en externe 

inleiders/trainers worden ingezet

Opzet:
Tijdens contactdag 1 ligt het accent op een eerste kennismaking  
met elkaar en met elkaars werk. Iedere deelnemer licht zijn eigen 
inspectiewerk toe. De docent sluit daarop aan met theoretische 
aspecten en achtergronden op het gebied van toezicht en 
handhaving. 

Tijdens de contactdagen 2, 3 en 4 staat een aanvullende oriëntatie 
centraal op diverse inspecties en toezichthouders. De inleider(s), die 
veelal vanuit de andere organisaties komen, gaan daarbij in op de 
zwaartepunten en ontwikkelingen van het inspectievak binnen hun 
organisatie. De inleidingen van de verschillende toezichthouders 
vormen daarmee de praktische invalshoek van de diverse inspecties 
waaraan de docent de relevante theoretische componenten direct 
kan koppelen. 

Tussen de contactdagen bent u actief tijdens een ministage. Dat 
betekent één dagje bij een niet bekende inspectie meedraaien en 
aanschuiven bij vergaderingen, het bespreken of bijwonen van 
concrete handhavingacties, het interviewen van medewerkers e.d.  
U maakt van die ministage een kort verslag dat uw op de laatste 
contactdag aan de hand van een presentatie met uw collega- 
deelnemers en de docent bespreekt. U laat hiermee zien hoe u als 
rijksinspecteur bent gegroeid. 

Op de laatste contactdag is er tevens ruimte voor een inhoudelijk 
discussie met één van de Inspecteurs-generaal. De Entree levert u 
veel theoretische en praktische inzichten op en laat u aan den lijve 
ondervinden dat er binnen inspecties veel overeenkomsten zijn 
maar ook de nodige verschillen.

Wat is de opbrengst voor de deelnemer?
U bent zich bewust van en kunt werken met de overeenkomsten en 
verschillen tussen uw eigen inspectie en die van de andere deelne-
mers. U kunt de praktische aspecten van het inspectievak binnen de 
verschillende inspecties in relatie brengen met de begrippen en de 
actuele theoretische kaders van toezicht en handhaving. U draagt 
ideeën helder over en motiveert en informeert anderen.

Bekwaamheden:
Tijdens het traject werkt u aan verschillende bekwaamheden.  
U kunt:
•  het begrippenkader rijksinspecties bewust en op een juiste manier 

hanteren;
•  een heldere en onderbouwde actuele visie op toezicht en 

handhaven verwoorden en uitdragen;
•  diverse theoretische aspecten van toezicht en handhaven 

koppelen met de werkpraktijk binnen diverse inspecties;
•  de actuele ontwikkelingen schetsen binnen het inspectie/

toezichtvak;
•  de rol van de inspectieraad uitleggen en aangeven wat haar 

prioriteiten zijn;
•  reflecteren op uw eigen professionele ontwikkeling;
•  op en in het werk van inspecteur professionele verbindingen 

leggen binnen en tussen in de inspectie(s) en andere 
toezichthouders.

Wat is de opbrengst voor de organisatie?
Gedurende het traject wisselt u met collega’s uit andere inspecties 
kennis en kunde uit op het gebied van begrippen, methoden, 
waarden van de diverse inspecties. U maakt daarbij gebruik van de 
praktijk en sectoroverstijgende begrippen, theorieën en methoden 
die u aangereikt krijgt in het traject. U verrijkt uw eigen praktijk-
ervaring en vergroot u zo de professionele bekwaamheid binnen  
uw organisatie en het vakmanschap om tussen de organisaties 
verbanden te leggen. Bovendien ontwikkelt u een netwerk.

Voor wie is het bestemd?
Dit traject is bedoeld voor inspectiemedewerkers die kort (enkele 
maanden tot een jaar) als rijksinspecteur aan het werk zijn en die 
een sectoroverstijgende theoretische ondergrond willen verwerven. 
De deelnemer die open staat voor verkennende ontmoetingen en 
uitwisselingen met andere inspectiediensten/rijksinspecteurs. De 
deelnemer die wil reflecteren op de eigen werkpraktijk in relatie tot 
de werkwijzen van andere inspecties en toezichthouders. Voor 
ervaren inspecteurs die het traject willen gebruiken om hun kennis 
en ervaring te actualiseren en op te frissen. 

Hoe kunt u inschrijven?
Voor meer informatie over data, kosten en voor inschrijven 2015, 
verwijzen wij naar onze site: www.inspectieloket.nl.
Bij vragen kunt u contact opnemen met Bureau Inspectieraad:
info@inspectieraad.nl.
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